
 

 

Znak sprawy: 119/TP/2022               Warszawa, dnia 16.01.2023 r. 

 

 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu nr 119/TP/2022 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym, pn.: „Wykonanie robót budowlanych oraz nasadzeń w ramach budżetu 

partycypacyjnego pn. "Skwer Krasińskiego”. 

 

KOMUNIKAT NR 3 

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą 

Pzp, niniejszym przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 

Część elementów, np. cały skwer Broniewskiego został już zrealizowany, nie ma nigdzie o tym 

informacji, czy jakieś elementy na skwerze Broniewskiego należy jeszcze zamontować? 

Odpowiedź: 

Postępowanie przetargowe dotyczy budowy „Skweru Krasińskiego” i zlokalizowane jest 

pomiędzy ulicą Broniewskiego a ul. dojazdową przy ul. Krasińskiego 69. Zakres robót 

objętych przetargiem określony został w OPZ oraz w przedmiarach robót i rys. 1 

zawartych w katalogu 'Zakres robót - Skwer Krasińskiego'. 

Pytanie 2 

Prosimy o przekazanie prawidłowo wykonanych przedmiarów gdzie nasadzenia są z 

podziałem na gatunki a nie na rozmiary pojemników, dla jednego rozmiaru rośliny występuje 

kilka gatunków roślin, biorąc pod uwagę kilka odcinków, do tego warianty, do tego że część 

prac jest już zrealizowana, część nie będzie realizowana, prawidłowa wycena tych prac jest 

praktycznie niemożliwa. 

Odpowiedź: 

Załączone przedmiary do postępowania przetargowego są prawidłowe i nie będą 

zmieniane. 

 

 



 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuszcza wylewanie murków oporowych na miejscu? Oczywiście przy 

zachowaniu parametrów wykończenia jak w dokumentacji. 

Odpowiedź: 

Murki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi - vide Tom 2.2.2_3 oraz Tom 2.2.3 Specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót, część P-01 Murki i górki z prefabrykatów betonowych. 

Pytanie 4 

Proszę o wyjaśnienie jaką wysokość obrzeży stalowych należy zastosować, przedmiar mówi o 

wysokości 20cm, ST o 12cm? 

Odpowiedź: 

Wysokość obrzeży stalowych określona jest w dokumentacji projektowej i ST - 12 cm - 

vide TOM 2.2.2-6-1 (str 16 i Przekroje Normalne) oraz Tom 2.2.3, część D.08.03.01. 

Betonowe obrzeża chodnikowe i obrzeża stalowe, pkt. 2.5, str 3. W przedmiarach 

rownież jest mowa o obrzeżu z blachy stalowej 12 cmx0,5cm (vide Przedmiar dla 

Odcinka 2 Poz. 60 d.3). 

Pytanie 5 

Proszę o wyjaśnienie co z drzewami które były do przesadzenia, nie są do przesadzenia wg 

przedmiaru, ale kolidują z projektowanymi elementami zagospodarowania? 

Odpowiedź: 

Przewidziany w przetargu zakres robót nie obejmuje przesadzenia drzew. 

 

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy 

zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 
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